
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 05.105.135/0001-35 

PRAÇA JARBAS PASSARINHO, 100 – CEP: 68.450-000 – MOJU – PA 

TELEFONES: (91) 3756-1214 

 

Chamada Pública n.º 001/2015 

 

Para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 

16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013. 

 

A Prefeitura Municipal de Moju – PA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.105.135/0001-35, neste ato 

representado por seu Prefeito municipal, Sr. Deodoro Pantoja da 

Rocha, com endereço na Praça Jarbas Passarinho, nº 100, no uso de 

suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da 

Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009, através da 

Secretaria Municipal da Educação, realiza Chamada Pública para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de doze meses, a 

contar da data de assinatura do contrato. Os Grupos formais e 

informais deverão apresentar a Documentação para Habilitação e 

Projeto de Venda no dia 09 de abril de 2015, às 08:00 horas, no Setor 

de Licitação e Contratos, com sede à Praça Jarbas Passarinho, nº 100, 

Moju-PA. O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação e 

Contratos. 

 

1. Objeto 

 

GRUPO - AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 
ITEM GENEROS ALIMENTICIOS UNID QUANT EMBALAGEM VALIDADE 

01 Abóbora Kg 20.000 
Acondicionada em saco 

tipo redinha 

Nova de 

primeira 

qualidade 

02 Açaí (suco médio)- pasteurizado Kg 10.000 

Saco plástico de até 

2 litros, em caixa de 

isopor resfriado de 

até 50 litros 

Do dia 

03 Banana  Kg 15.000 
Acondicionada em 

caixa de madeira 

Nova de 

primeira 

qualidade 

04 Farinha de mandioca Kg 10.000 

Embalagem plástica de 

1 kg em fardo de até 

30 kg 

Nova de 

primeira 

qualidade 

05 Farinha de tapioca Kg 10.000 

Embalagem plástica de 

1 kg em fardo de até 

30 kg  

Até 20 dias 

após a data de 

fabricação 

06 Feijão da colônia Kg 18.000 

Embalagem plástica de 

1 kg em fardo de até 

30 kg 

Novo de 

primeira 

qualidade 

07 
Frango caipira resfriado com 

carcaça 
Kg 300.000 

Saco de polietileno 

com data de validade 

Até 5 dias 

após embalado 

08 Laranja Kg  10.000 
Acondicionada em saco 

tipo redinha 

Nova de 

primeira 

qualidade 

09 Goma de tapioca Kg 10.000 

Embalagem plástica de 

1 kg em fardo de até 

30 kg 

Nova de 

primeira 

qualidade 

10 Macaxeira Kg 5.000 
Acondicionada em saco 

tipo redinha 

Nova de 

primeira 

qualidade 
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11 Mamão papaia Kg 2.000 
Acondicionado em 

caixa de madeira 

Novo de 

primeira 

qualidade 

12 Maxixe Kg 1.000 
Acondicionada em saco 

tipo redinha 

Nova de 

primeira 

qualidade 

13 Melancia Kg 20.000 
Acondicionada em 

caixa de madeira 

Nova de 

primeira 

qualidade 

14 Ovo de galinha  Unid 5.000 

Cuba de ovos em caixa 

de até 12 cubas 

Novo de 

primeira 

qualidade 

15 Polpa de acerola pasteurizada Kg 10.000 

Saco plástico de 1 

Kg, em caixa de 

isopor congelado de 

até 50 Kg 

Até 90 dias 

após embalado 

16 Polpa de goiaba pasteurizada Kg 10.000 

Saco plástico de 1 

Kg, em caixa de 

isopor congelado de 

até 50 Kg 

Até 90 dias 

após embalado 

17 Pupunha Kg 10.000 

Embalagem apropriada Nova de 

primeira 

qualidade 

 

O objeto da presente Chamado Pública é o cadastramento dos grupos 

formais e informais de agricultores familiares para a aquisição de 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros 

alimentícios abaixo: 

 

OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AO GRUPO 

 

- OS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OS ALIMENTOS PERECÍVEIS 

DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL (PA 150 ATÉ 

O KM 50, PA 252 ATÉ A SOCOCO E ESTRADA DO JAMBUAÇU), DE ACORDO COM AS 

QUANTIDADES, FREQUENCIAS E DATAS ESTABELECIDAS PELO SEMAE, COM 

EXCEÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO PERECÍVIES COMO, FARINHA DE MANDIOCA, 

FARINHA DE TAPIOCA E DO FEIJÃO DA COLÔNIA, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES 

NO SEMAE. 

 

- TODOS OS ITENS DA PAUTA, APÓS A LICITAÇÃO, ESTARÃO SUJEITOS A 

ALTERAÇÕES DE QUANTIDADES. 

 

- A QUANTIDADE GERAL DE TODOS OS ITENS DA PAUTA ESTÁ ACRESCIDA DE 50% 

DE MARGEM DE SEGURANÇA. 

 

2. Fonte de recurso 

Consignado em orçamento próprio da Prefeitura Municipal de Moju – PA.  

03.01 Fundo Municipal de Educação Básica / 12.306.0015.2.047.0000 

Alimentação Escolar (Manutenção e Melhoramento) / 33.90.30.00 Material 

de Consumo. 

 

3. Envelope nº. 001 – Habilitação do Grupo Formal 

3.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos 

abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para 

associações e cooperativas; 

c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita 

Federal e Dívida Ativa da União; 

d) Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, 

registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se 

tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia 

do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas; 

f) Apresentar declaração de que os gêneros alimentícios oriundos da 

agricultura familiar a serem entregues, são produzidos pelos 

associados relacionados no projeto de venda. 

Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, será 

concedido prazo de até 24 horas para a regularização da documentação, 

contados a partir da fase de habilitação, conforme art. 27, §5º da 

Resolução nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013. 

 

4. Envelope nº. 001 – Habilitação do Grupo Informal 

4.1 O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da 

DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 

c) Cópia do Alvará de localização e saúde para produtos cárneos e 

farináceos. 

Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, será 

concedido prazo de até 24 horas para a regularização da documentação, 

contados a partir da fase de habilitação, conforme art. 27, §5º da 

Resolução nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013. 

 

5. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda 

5.1 No envelope nº. 002 de Projeto de Venda, conforme anexo II desta 

chamada, observado: 

a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da 

associação ou cooperativa, datada e assinada por seu representante 

legal; 

b) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, 

conforme especificações do objeto da presente chamada; 

c) Preço unitário de cada item deve ser vinculado aos preços de 

aquisição, qual seja, o preço médio obtido pela FMAE, pesquisado por 

no mínimo, três mercados no âmbito local, territorial, estadual ou 

nacional, nessa ordem, priorizando a feira do produtor da Agricultura 

Familiar, quando houver, conforme art.29, § 1°, da Resolução n° 26 

FNDE de 17 de junho de 2013, conforme anexo V. Poderá ser cotada 

quantidade parcial por item, de acordo com a disponibilidade de 

fornecimento da ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA; 

d) Conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou 

procedência (endereço do local de produção para vistoria ou 

fiscalização, caso necessário); 
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e) Apresentar, no PROJETO DE VENDA, o valor total correspondente à 

somatória do valor individual de venda por DAP/ano de cada 

associado/cooperado participante da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, 

obedecendo ao limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

conforme Resolução/FNDE/CD/N° 26/2013; e 

f) Estar incluídas as despesas com frete, logística de distribuição, 

recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, 

tributários, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 

quando for o caso; custos de embalagem, rotulagem, seguro e quaisquer 

outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes 

do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015. 

 

6. Das Amostras dos produtos 

As amostras dos produtos deverão ser entregues no Setor Municipal de 

Alimentação Escolar – SEMAE, Av. das Palmeiras – em Frente à Garagem 

Municipal, Moju-PA, no dia 09/04/2015, logo após o encerramento da 

sessão de abertura do presente certame, para avaliação e seleção dos 

produtos a serem adquiridos, os quais deverão ser submetidas aos 

testes necessários, conforme orientações da equipe técnica do Setor 

Municipal de Alimentação Escolar – SEMAE oferecidas no setor desde a 

data de publicação do edital no SEMAE. 

 

7. Classificação das Propostas 

7.1 – Serão consideradas as propostas classificadas que preencham as 

condições fixadas nesta CHAMADA PÚBLICA; 

7.2 - A ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA que atender aos requisitos 

dispostos neste Edital de Chamada Pública, inclusive quanto à 

apresentação dos documentos exigidos, terá seu PROJETO DE VENDA 

habilitado pela Comissão de licitação, desde que os preços de 

aquisição sejam o preço médio obtido pela SEMAE, pesquisado por, no 

mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual ou 

nacional, nessa ordem, priorizando a feira do produtor da Agricultura 

Familiar, quando houver, conforme art.29, §1°, da Resolução n° 26 de 

17 de Junho de 2013, conforme anexo III; 

7.3 - O valor médio obtido pela Entidade Executora foi oriundo do 

resultado de pesquisa de preço devidamente formalizada pelo SETOR DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 

A contratação entre a FMAE e as Associações e/ou Cooperativas 

habilitadas na fase documental se efetivará conforme os seguintes 

critérios de seleção, nessa ordem: 

7.3.1 LOCALIDADE – Serão consideradas as informações de identificação 

que constam no extrato da DAP Jurídica. Terá prioridade o Grupo 

Formal sediado em Moju – PA. Em não se obtendo as quantidades 

necessárias, será priorizada a região de abrangência, conforme 

RESOLUÇÃO 26/FNDE/CD, 17/06/2013, art.24 § 1º. Em não se obtendo 

ainda as quantidades necessárias, conforme a ordem de prioridade do 

art. 25 da Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013, caso a EEx. não 

obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores 

e empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas 

com propostas de grupos de produtores e empreendedores familiares do 

território rural, do estado e do país, nesta ordem: 

7.3.1.1 – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; 
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7.3.1.2 – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como 

orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003; 

a) Grupos Formais do Território Rural; 

b) Grupos Formais do Estado; 

c) Grupos Formais do país. 

7.2.1.3 - CATEGORIA DE ASSOCIADOS/COOPERADOS – dentre os PROJETOS DE 

VENDA previamente selecionados com base na localidade, serão ainda 

priorizados os ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA, COMUNIDADES 

TRADICIONAIS INDÍGENAS E/ OU QUILOMBOLAS, conforme art. 14 da Lei nº 

11.947/09 e a Resolução nº 26 FNDE/CD, 17/06/2013. 

 

8. Critérios de Desempate 

Na hipótese de ainda existir dois ou mais PROJETOS DE VENDA empatados 

e não enquadrados nos critérios anteriores, a Comissão de licitação 

adotará a divisão proporcional da quantidade ofertada e necessária às 

escolas de comum acordo entre as ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS 

INTERESSADAS; não sendo aceita a divisão de comum acordo, o desempate 

far-se-á, nesta ordem de classificação, conforme redação do art. 25, 

incisos da Resolução nº 26/FNDE: 

I – os fornecedores locais do município; 

II- região de abrangência, RESOLUÇÃO 26/FNDE/CD, 17/06/2013, art.24 § 

1º; 

III – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; 

IV – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como 

orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003; 

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares 

e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, 

conforme DAP Jurídica. 

• Sorteio na presença das ASSOCIAÇÕES ou COOPERATIVAS interessadas, 

realizado em sessão pública destinada para este fim. 

 

9. Local e periodicidade de entrega dos produtos 

Os alimentos da agricultura familiar e os alimentos perecíveis 

deverão ser entregues nas escolas da zona urbana e rural (PA 150 até 

o km 50, PA 252 até a Sococo e estrada do Jambuaçu), de acordo com as 

quantidades, frequências e datas estabelecidas pelo SEMAE, com 

exceção dos alimentos não perecíveis como, farinha de mandioca, 

farinha de tapioca e do feijão da colônia, que deverão ser entregues 

no SEMAE. 

 

10. Pagamento 

8.1 O pagamento será realizado até 15(quinze) dias após a última 

entrega do mês, através de moeda corrente, mediante apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada a 

antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

 

11 Disposições Gerais 

11.1 O presente edital de Chamada Pública poderá ser obtida no Setor 

de Licitação e Contratos, com sede à Praça Jarbas Passarinho, nº 100, 

Moju-PA, no horário de 07:00 – 13:00, de segunda a sexta feira. 
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11.2 Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 

23 da referida Resolução do FNDE; 

11.3 Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter 

preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de 

Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. art. 23 § 6º, da 

mencionada Resolução do FNDE, site: 

http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf; 

11.4 Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos deverão 

ter prioridade às propostas dos grupos locais e as dos Grupos 

Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE; 

11.5 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na 

legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

11.6 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá 

respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP por ano civil; 

11.7 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de 

um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da mencionada 

Resolução do FNDE. 

 

Moju-PA, 13 de Março de 2015. 

 

 

RAFAELEN DO SOCORRO BITENCOURT DA COSTA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO I 

 

 

MINUTA DE CONTRATO N.º XXX/2015. 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CHAMADA 

PÚBLICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Moju - PA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.105.135/0001-35, neste ato 

representado por seu Prefeito municipal, Sr. Deodoro Pantoja da 

Rocha, com endereço na Praça Jarbas Passarinho, nº 100, doravante 

denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou 

informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), 

inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo 

formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas 

disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº 001/2015, resolvem celebrar o presente contrato 

mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de 

educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1 e 2º semestres de 2015, 

descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo 

com a chamada pública n.º 001/2015, o qual fica fazendo parte 

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte 

integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados 

CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por 

ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 

individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 

dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 

disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 
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O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o 

recebimento da Ordem de Compra, a ser expedida pela Secretaria 

Municipal de Educação/SEMAE, sendo o prazo do fornecimento até o 

término da quantidade adquirida. 

 

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nas escolas da zona 

urbana e rural (PA 150 até o km 50, PA 252 até a Sococo e estrada do 

Jambuaçu), de acordo com as quantidades, frequências e datas 

estabelecidas pelo SEMAE, com exceção dos alimentos não perecíveis 

como, farinha de mandioca, farinha de tapioca e do feijão da colônia, 

que deverão ser entregues no SEMAE. 

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do 

Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa 

responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo I 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 

descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 

_____________ (_______________________), conforme listagem anexa a 

seguir: 

 
1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. CPF 3. DAP 4. Produto  5. Unidade: 6.Quantidad

e/ Unidade 

7. Preço 

Proposto 

8. Valor 

Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas 

com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos 

fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 

quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 

decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Consignado em orçamento próprio da Prefeitura Municipal de Moju – PA. 

CLÁUSULA NONA: 
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O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula 

Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente, até 

15(quinze) dias após a última entrega do mês. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais 

juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados 

os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do 

FNDE em tempo hábil. 

 

CLÁUSULA ONZE: 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 

1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações 

relacionadas. 

 

CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição 

para comprovação. 

 

CLÁUSULA TREZE: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos 

das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 

comprovação. 

 

CLÁUSULA QUATORZE: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o 

ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA QUINZE: 

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os 

interesses particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitando os direitos do 

CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração 

contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

ajuste; 
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, 

garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização 

por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA DEZOITO: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 

001/2013, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei n° 

11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 

termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo 

formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VINTE: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e 

expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada 

mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

 

CLÁUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser 

rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VINTE E DOIS: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total 

dos produtos adquiridos ou até ______de __________de _________. 

 

 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 

É competente o Foro da Comarca de Moju-Pa para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Moju-Pa ____de________ de ________. 
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______________________________________________ 

DEODORO PANTOJA DA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 

 

______________________________________________ 

Contratada 

 

 

_______________________________________________ 

(agricultores no caso de grupo informal) 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1. ________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________ 
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ANEXO II 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 001/2015 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

 

3. Endereço  

 

4. Município  

 

5. CEP 

 

6. Nome do representante legal  

 

7. CPF 

 

8. DDD/Fone 

 

9. Banco 

 

10. Nº da Agência  

 

11. Nº da Conta 

Corrente 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente 

 

 

3. Endereço  

 

4. Município  

 

5. CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora 

 

7. CPF 

 

8. DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

 1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº da 

Agência  

5. Nº da Conta Corrente 
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ANEXO III – COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Gêneros alimentícios A B C D E Média 

Abóbora 2,45 2,70 2,50 2,00 2,00 2,33 

Açaí 9,05 9,50 9,00 6,00 5,40 7,79 

Banana 4,55 4,80 4,75 2,50 2,80 3,88 

Farinha de beiju 7,55 7,00 7,10 6,00 6,00 6,73 

Farinha de mandioca 7,75 7,80 7,60 4,99 6,03 6,83 

Farinha de tapioca 12,35 12,80 12,40 9,04 9,78 11,27 

Feijão colônia 4,39 4,95 5,05 4,00 4,54 4,58 

Frango caipira resfriado com 

carcaça 
16,70 17,20 17,50 15,49 15,93 16,56 

Laranja 2,12 2,20 2,15 1,70 1,77 1,98 

Macaxeira 2,15 2,25 2,35 2,00 1,90 2,13 

Mamão 4,40 3,75 4,25 3,50 3,81 3,94 

Maxixe 8,60 8,50 8,80 8,01 8,03 8,38 

Melancia 2,09 2,25 2,20 2,01 1,90 2,09 
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Ovo de galinha 0,54 0,55 0,55 0,39 0,50 0,50 

Polpa de acerola 9,58 9,65 9,70 4,48 3,89 7,46 

Polpa de Goiaba 9,58 9,65 9,70 4,48 3,89 7,46 

Pupunha -- -- 9,03 8,90 9,00 8,97 

 

* A - CEAREPA 

B – ASSAFEPA 

C - COOPOF 

D – FEIRA DO PRODUTOR 

E - SAGRI 

 


